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AUTOMOTIVE

Scandinavian Brake Systems A/S opererer inden
for forretningsområder, der retter sig mod biler,
motorcykler og industrielle applikationer. Det primære
fokus er på sikkerheds- og miljørelaterede produkter.
SBS-koncernen omfatter tre specialiserede divisioner:
SBS Automotive
Producerer og renoverer bremsecalipre til biler samt
distribuerer et bredt program af bremsedele og
relaterede sliddele til personbiler og varevogne.
Denne division omfatter:
Produktion og renovering af bremsecalipre i Støvring,
Danmark og Presov, Slovakiet samt nyproduktion i
Fjernøsten
• Færdiggørelse og logistik inden for bremseskiver og
bremsetromler i Holstebro, Danmark
• Distribution af autoreservedele fra platforme i
Tyskland, Danmark og Frankrig samt salgskontor i
Rusland
•

0-100 er spændende
100-0 er altafgørende

SBS Friction
Udvikling og produktion af friktionsmaterialer og
bremseklodser til bl.a. motorcykler, scootere og
motorsport samt en række specialområder, herunder
vindmøller. Aktiviteterne er placeret i Svendborg.
Notox
Produktion af dieselpartikelﬁltre til dieseldrevne
køretøjer, industrimaskiner og skibe. Filtrene er
produceret med siliciumkarbid som basismateriale.
Produktionsfaciliteter i Svendborg.
Scandinavian Brake Systems A/S har hovedkontor I
Svendborg og beskæftiger godt 500 medarbejdere.

Vi bidrager til at gøre
verden mere sikker

Safety comes in mysterious shapes
Sikkerhed kan have mange former: Traﬁksikkerhed, produktsikkerhed, leveringssikkerhed og sikkerhed for bedst mulig
forretningsmæssig udvikling. Hos SBS dækker vi alle disse aspekter.

Sikkerhed er et nøgleord
Vort program til auto-området omfatter sliddele med afgørende
betydning for traﬁksikkerheden: Mekaniske og hydrauliske
bremsedele; styretøjs- og transmissionsdele, dele til affjedring og
ophæng; til koblingssystemet, samt sliddele til motorrummet.
For sikkerhedens skyld er SBS’ produkter produceret i henhold til
internationalt anerkendte kvalitetsstandarder, herunder bilindustriens
standard TS16949. De opfylder EU’s krav til ”Matching Quality Parts”
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og vores 3 års garanti mod fabrikations- og materialefejl på alle
produktgrupper understreger vores høje kvalitetskrav.
Vores kunder stiller også krav. Heldigvis for det. Det er med til at gøre
os skarpere. De kender værdien af at opnå høj leveringssikkerhed på
reservedele til ikke bare de nyeste biler, men også de lidt ældre og
mere eksotiske modeller.
SBS-programmerne dækker langt størsteparten af de personbiler
og varevogne, der dagligt løser vigtige transportopgaver på de
europæiske veje fra Moskva til Dublin, fra Reykjavik til Istanbul.
Dele til biler tilbage fra 80’erne og endnu før, og dele til de helt nye
modeller på markedet.

Det handler kort sagt om tilgængelighed. Uanset om det er til Golf 4
i den populære motorstørrelse, en Ford Transit fra 80’erne eller den
nyeste Kia model.
Alt er naturligvis katalogiseret i TecDoc, ETAI og en række andre
europæiske katalogsystemer og tilgængeligt via samhandelssystemer som TecCom, EDI-systemer og SBS’ egne webshops.
Et samarbejde med SBS som leverandør er derfor et vigtigt element
i et sikkert og solidt forretningsgrundlag baseret på høj produktkvalitet, brede, opdaterede sortimenter og gode leveringskoncepter.
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Mekaniske bremsedele
Bremseskiver · Bremseklodser · Bremsetromler
Bremsebakker · Bremsekabler · Monteringsdele

Vi dækker dig og 90% af det europæiske bilmarked
ind med autodele i »matching quality«
Bremseskiver

Bremseklodser

SBS er blandt de førende europæiske leverandører til det frie
europæiske eftermarked. Et bredt opdatereret skivesortiment
kombineret med et højt kvalitetsniveau og høj leveringsgrad har
medført, at ﬂere og ﬂere distributører vælger bremseskiver fra SBS:

ECE R90 godkendte bremseklodser med høj og stabil bremseevne,
lang levetid og lavt støjniveau. Dimensioner i henhold til OE. Leveres
med shim samt relevante tilbehørsdele. Flere varenumre med
slidindikatorer. Opfylder EU-krav vedr. tungmetaller.

Standardprogram

Bremsetromler

Produceret i robust støbegodskvalitet (GG20), der opfylder eftermarkedets behov for bremseperformance, sikkerhed, komfort og
levetid. Dimensioner i henhold til OE.

Produceret i robust støbegodskvalitet, der opfylder eftermarkedets
krav til bremseevne, komfort og levetid. Programmet indeholder et
betydeligt antal varenumre med integreret leje.

Skiver med ABS og lejer

Bremsebakker

Skiver til bagakslen udstyret med mekaniske eller gummimagnetisk
ABS-ring og/eller leje. Anvendes især til en række franske bilmodeller.

Bremsebakker til drifts- og parkeringsbremse. ECE R90 godkendte belægninger og ståldele i henhold til EN 10025. Stærk
overﬂadebehandling, der minimerer korrosion. Bestykning og
dimensioner i henhold til OE. Opfylder EU krav vedr. tungmetaller.
Komplet tilbehørsprogram inden for monteringssæt.

Coatede bremseskiver
Udvalgt program af standard bremseskiver leveret med aluminiumsgrå, miljøvenlig coating. Coatingen forhindrer rustdannelse på de
ikke-slidende dele af bremseskiven. Velegnede til åbne fælge. Skal
ikke affedtes inden montage.

High Carbon bremseskiver
Forskiver til større biler især BMW, Audi, Mercedes og VW modeller.
Produceret i støbegods med højt karbonindhold, hvilket giver høj
termisk stabilitet, og gør dem velegnede til hyppige og kraftigere
nedbremsninger. Leveres coatede og med ﬁkseringsskruer.

Bremseskiver, standard
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Bremseskiver, high carbon

Frigør arbejdskapital
Konkurrenceevne handler ikke kun om at
være billigst på et par fastmovers.
Hos SBS får du hele pakken af bremsedele leveret, således at det passer til din
forretning – stor eller lille. Derfor behøver
du kun at handle ét sted, og du frigør
arbejdskapital på dine reservedele.

Præmonterede kitsæt
Komplette bremsebakke-kits, der indeholder. bakker, cylindre,
monteringsdele og justeringsenhed. Sparer reparationstid på værkstedet og er derfor ideel til bl.a. fast-ﬁt reparationsbranchen.

Først med det nye
Og sidst med det gamle. Det opsummerer vores sortimentspolitik, hvor vi
tilbyder dig leveringssikkerhed med et
program, som dækker helt op til 90% af
den europæiske bilpark - fra de nyeste
modeller til biler fra 80’erne og før.

Bremsekabler
Bredt og konkurrencedygtigt program inden for bremsekabler til
personbiler og varevogne.

Bremsetromler

Bremseklodser

ABS sensorer

Slidindikatorer

Bremsebakker

Premounted kits

Bremsekabler
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Hydrauliske bremsedele
Bremsecalipre · Bremseslanger · Bremsecylindre

Man kan gå på kompromis med mange ting her i livet. Afgørende sikkerhedsudstyr som bremser er ikke en af dem. Hvilket du heller ikke gør, når du
vælger SBS som leverandør.

En sikker løsning
Med renoverede bremsecalipre får du en
både sikker og miljørigtig løsning baseret
på genbrug af gamle calipre tilført nye
sliddele og produceret i henhold til
TS16949 efter moderne LEAN-baserede
produktionsprincipper.

Er der én ting i en bil, som bare
skal virke, er det bremserne!

Alt i tilbehør
Vores caliper tilbehørsprogram dækker
den europæiske bilpark og omfatter alt
til en calipereparation, herunder stempler
og reparationssæt.

SBS tilbyder et bredt og opdateret produktprogram til den europæiske
bilpark inden for de væsentligste sliddele i den hydrauliske del af
bremsesystemet. Det gælder:

Caliper tilbehørsprogram

Bremsecalipre

Bremseslanger

Renoverede bremsecalipre i OES-kvalitet produceret i henhold til
TS16949-standarden, der anvendes i bilindustrien. Supplerende
produktion af nystøbte calipre sikrer, at SBS kan tilbyde høj
leveringsevne – også på varenumre, hvor tilgangen af råvarer til
renovering er vanskelig.

Bremseslanger produceret i stærkt neopren, der giver høj beskyttelse
mod lækager og lang levetid.

Renoveringsprocessen omdanner brugte calipre til produkter, som
fungerer og ser ud som nye. Det sker gennem en komplet adskillelse
af alle calipre, rengøring og sandblæsning, udskiftning af alle sliddele,
overﬂadebehandling med krom6 fri coating, der beskytter effektivt
mod korrosion, og som opfylder internationale miljøkrav. Systematisk
kvalitetskontrol med afsluttende trykprøvning af den enkelte caliper
sikrer lav fejlprocent. Fleksible leveringskoncepter, der er tilpasset
individuelle kundebehov.

Bremsecalipre støbejern
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Bremsecalipre, alu

Caliper tilbehørsprogram

Bremseslanger

Tilbehørsprogrammet omfatter caliperstempler, reparationssæt til
calipercylindre og reparationssæt til føringsbolte.

Dimensioner i henhold til OE. Opfylder relevante standarder som
f.eks. FMVSS 106, SAE J1401, DIN ISO 3996, TL-VW 821 52.
Fleksibelt produktionskoncept sikrer hurtig implementering af nye
varenumre.

Bremsecylindre
Programmet for bremsehydraulik omfatter endvidere det meste til
den europæiske bilpark inden for hjul- og hovedcylindre.

Bremse-hjulcylindre

Bremse-hovedcylindre
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Styretøjs- og
ophængsdele

Sikkerhed frem for alt
Svigter styretøjet eller ophænget på en
bil, går det galt. Er uheldet ude, kan det
føre til alvorlige ulykker. Det er ikke her,
du skal gå på kompromis. Vælg sikkerhed frem for alt. Vælg SBS.

Styrestænger
Bærearme
Styrekugler
Bærekugler
Reparationssæt
og bøsninger
Stabilisatorbolte
Hjullejer

Det europæiske vejnet stiller store krav til kvaliteten af bilens vitale dele.
Hele vores program inden for styretøjs- og ophængsdele er dimensioneret i
henhold til OE og produceret efter internationale kvalitetsstandarder.

Gjort af rette stof
Alle vores reservedele inden for programmet af styretøjs- og ophængsdele
er produceret i materialer, der sikrer stor
styrke og lang levetid.

Sortimentsudvikling
Vi udvikler løbende vore sortimenter.
Dermed sikrer vi, at vi hele tiden har
et program, som modsvarer
markedets behov.

Styretøjs- og ophængsdele er nogle af bilens vigtigste sikkerhedskomponenter. Vedvarende belastning, slitage, korrosion mv. kan
over tid medføre skader som slør og brud og i værste fald forårsage
alvorlige ulykker.

Styrestænger
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Bærearme

Styrekugler

Hjulleje sæt

SBS tilbyder et bredt kvalitetsprogram, der omfatter de væsentlige
sliddele i bilens styretøj og ophæng. Alle produktgrupper er
dimensioneret i henhold til OE. De er produceret efter internationale
kvalitetsstandarder og af materialer, der sikrer stor styrke og lang
holdbarhed.

Bærekugler

Styreboltsæt

Programmet dækker størsteparten af den europæiske bilpark
inden for europæiske, japanske og koreanske mærker og modeller.
Løbende sortimentsudvikling sikrer, at SBS kan levere et program,
der modsvarer markedsbehovet.

Rep. sæt & bøsninger

Stabilisatorbolte
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Affjedring og transmissionsdele
Støddæmpere · Spiralfjedre · Fjederbenslejer · Trækaksler
Drivled · Manchetsæt til drivled

Sikker og komfortabel
Støddæmperne gør det, de bliver kaldt.
Dæmper stødene fra vejen. Men de er
også en væsentlig del af bilens sikkerhedsystem i forbindelse med styring
og nedbremsning af bilen. Især på
krævende veje og ved tung last

Affjedring
Affjedringssystemet spiller en afgørende rolle for bilens sikkerhed i
forbindelse med styring og nedbremsning af køretøjet. Derudover
bidrager affejdringsdelene til den optimale kørekomfort og til
beskyttelse af personer og gods gennem reduktion af bump og støj
fra vejunderlaget.
SBS’ program til affjedringssystemet omfatter:

Std. støddæmpere
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Fjederstål i høj kvalitet
SBS spiralfjedre er lavet i højkvalitetsfjederstål, som er produceret hos anerkendte stålleverandører. De bliver viklet
på State-og-the-art CNC-viklemaskiner,
der sikrer en høj forarbejdsningskvalitet

Støddæmpere
SBS støddæmpere bidrager til sikker og komfortabel kørsel, også
på krævende veje eller ved kørsel med stor last. SBS støddæmpere
sikrer optimal stødabsorbering, godt vejgreb, sikre styreegenskaber
og reducerer bump-effekten fra vejunderlaget.

SBS’ spiralfjedre
SBS’ spiralfjedre i højkvalitets-fjederstål fra anerkendte stålleverandører. Produceret på state-of-the-art CNC-viklemaskiner,
der sikrer en ensartet og høj forarbejdningskvalitet. Overﬂaden
er behandlet mod korrosion med zinkfosfat-baseret materiale og
testet i 480 timers saltspray i henhold til DIN 50021SS.

De er produceret efter internationale kvalitetsstandarder, der
understøtter et højt kvalitetsniveau og lang levetid. Støddæmperprogrammet omfatter dæmpere, indsats og fjederben i såvel
standard- som gasudførelser.

Indsatse

Spiralfjedre

Trækaksler

Transmissionsdele
Bilens transmissionssystem skal sikre effektiv og driftsikker kraftoverførsel fra motor til hjul. Det stiller store krav til funktionalitet,
kvalitet og holdbarhed af systemets enkelte dele.
SBS tilbyder komplette trækaksler, indre/ydre drivled og manchetsæt
til både for- og bagaksel i høj eftermarkedskvalitet. Dimensioner i
henhold til OE sikrer problemfri montage og optimal funktionalitet.

Drivled/CV joints

Manchetsæt drivled
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Koblingsdele

Motordele

Koblingssæt · Centraludrykkerlejer · Koblingshydraulik

Tandremskit · Vandpumper

Systematisk proceskontrol

Made in Europe

SBS’ koblingssæt er produceret efter ISO 9001
og TS 16949-kvalitetsstandarder. Friktionsdelene
overholder EU’s speciﬁkationer for tungmetaller.
En systematisk proceskontrol sikrer et slutprodukt på højt kvalitetsniveau.

Både tandremme og vandpumper i dette
program er produceret i Europa og både
remme, kitdele og vandpumper opfylder
markedets strengeste kvalitetskrav blandt andet med pumpehjul i metal.

Koblingssæt

Tandremskit og vandpumper

SBS koblingssæt omfatter kobling, koblingsnav og – hvor påkrævet – endvidere også -leje. SBS’ koblingssæt har dimensioner
i henhold til OE og er produceret efter ISO 9001 og TS 16949
kvalitetsstandarderne. Friktionsdelene indeholder udelukkende
materialer, der overholder EU’s speciﬁkationer for tungmetaller og
andre skadelige materialer. Produktionen af alle dele foregår på
moderne specialmaskiner. En systematisk løbende proceskontrol
sikrer et slutprodukt på højt kvalitetsniveau.
Ud over standard koblingssæt tilbydes et program af ombygningssæt til koblinger med dobbelt svinghjul, der anvendes på en række

Koblingssæt
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Centraludrykkere

populære dieselbilmodeller. Ombygningssættene indeholder massivt
svinghjul, koblingsdele og monteringsbolte. Det giver ﬂere fordele,
bl.a. lavere reparationsomkostninger samt robust og driftsikker
konstruktion med lang levetid.

Programmet dækker de bilmodeller, hvor tandrem og vandpumpe
udskiftes samtidigt. Sættene omfatter alle relevante dele til en
tandremsreparation inkl. strammere, hjul, bolte og vandpumpe. Kan
leveres samlet eller særskilt som hhv. tandremskit og vandpumpe.

Tandremmen er produceret af anerkendt, europæisk OE-leverandør,
og både rem og kitdele opfylder markedets strengeste kvalitetskrav.
Vandpumpeprogrammet er ligeledes fremstillet i Europa i henhold
til OE-dimensioner og bilindustriens høje kvalitetskrav bl.a. med
pumpehjul i metal. Dette sikrer høj kølingseffekt og lang levetid.

Koblingshydraulik
Programmet af koblingshydrauliske dele omfatter centraludrykkere,
koblingshovedcylindre, koblingsslavecylindre samt reguleringsventiler.
Hertil kommer et bredt sortiment af koblingskabler. Programmet er
produceret i henhold til OE-dimensioner og opfylder bilindustriens krav
til kvalitet og holdbarhed.

Koblingshydraulik

Ombygningssæt

Tandremskit

Vandpumper

Komplet kit inkl. vandpumpe
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Kunders behov er forskellige
Det er vores løsninger også

Forretningsmodeller er tilpasset dine behov
SBS’ logistikkoncepter er udviklet med henblik på at kunne servicere
kunder med forskellige markedsbehov.
Vi går ikke efter hurtige gevinster, men satser på bæredygtige
forretningsmodeller baseret på tætte samarbejdsrelationer, som
også på den lange bane sikrer vores kunder den bedst mulige
udvikling og indtjening.
Vores koncepter er grundlæggende baseret på tre modeller, der alle
indeholder mulighed for yderligere individuel tilpasning:

Systemet er enkelt. Ordrer modtaget sidst på dagen leveres ud næste
morgen. Bestillingen foregår via webshop, mail, fax eller telefon.
Plukning og pakning af varer foregår efter effektive automatiserede
arbejdsprocesser med bl.a. lagerrobotter og stregkodescanninger.
Leveringsevnen er høj. Vores store viden og mangeårige erfaring fra
reservedelsmarkedet betyder, at vi har de rigtige varer på lager i de
rigtige mængder. Det gælder også, når der er tale om dele til mere
sjældne eller helt nye bilmodeller.

Skandinavien - enten i kundens egne varemærker eller i SBS’
varemærker.
SBS har gennem mange år opbygget en stor logistisk knowhow
og erfaring i håndtering af denne type opgaver. Vi kan derfor
honorere de ﬂeste krav til ordremodtagelse, planlægning og
håndtering af kundens ordrer, kundetilpasning af produkter samt
individuelle leveranceløsninger.

Inden for 1 uge
Aften til morgen
SBS råder over tre europæiske distributionsplatforme. Herfra leveres
vort komplette sortiment i varemærket NK til grossistkunder, der har
behov for god leveringsevne og mindst muligt lager.
Vores platforme er placeret i Eisenach i Tyskland, Støvring i Danmark
og Chaumont i Frankrig. Det betyder, at vi kan betjene grossistkunder
i Skandinavien, Tyskland, en række centraleuropæiske lande og
Frankrig med leverancer hen over natten og kunder i mange andre
lande inden for 48 timer.
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For importører, grossistkæder eller andre distributører med et større
volumen tilbyder SBS leverancer direkte fra færdigvarelager. Pakket
i SBS æsker og klar til forsendelse med max. 1 uges leveringstid.
Denne service tilbydes på dele med et stort markedsvolumen som
bremseskiver, klodser, bakker og tromler samt bremsecalipre og en
række andre bremserelaterede dele.

Faste ordrer

Vi tilbyder vore kunder individuelle leveringsløsninger. Fra leverancer
hen over natten fra vore store, europæiske distributionsplatforme til
forecast-baserede koncepter ud af vore fabrikker.

For store distributører med egne centrallagerfunktioner tilbyder SBS
individuelle aftaler baseret på leverancer direkte fra SBS’ fabrikker i
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